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Vincz István elnök

8000, Székesfehérvár,
Nagyszobati u. 57.

Tel: 30/946-7791

www.13-postagalamb.atw.hu
treffasz@mail.datatrans.hu

A Közép-dunántúli Postaga-lambsport Tagszövetség 
2011. évi induló létszáma 284 fő volt, 9 fő új taggal tudtunk 
csak bővülni, így a záró létszámunk 293 fő. A tagszövetségi 
versenyeket 212 fő kezdte el, ebből a déli versenykerület 136 
fő, az északi versenykerület 76 fő. Ez a 72%-os részvételi 
arány nem egy kiváló eredmény, de ha ideszámoljuk a szé-
kesfehérvári maraton csoport versenyeit is, akkor jónak 
mondható. Ahhoz, hogy ezt az arányt a jövőben is meg tud-
juk őrizni, illetve növelni tudjuk, ahhoz a versenyeink szerve-
zésére és lebonyolítására nagyon nagy hangsúlyt kell fektet-
nünk. Ügyelni kell arra, hogy a versenyek ideje alatt tagjaink 
a lehetőségeinkhez képest maximálisan ki legyenek szolgál-
va és ne legyenek minden évben szakmailag vitatható és 
irreális „szuper” eredmények az országos versenyeken. 
Sokszor nehéz, sőt lehetetlen az ilyen eseményeket a verse-
nyek tisztaságát elváró sporttársainknak megmagyarázni.

A jövőben a magyar postagalambsport érdekében elvár-
ható lenne, hogy azok a sporttársak, akik kibővült jogtárak-
kal és ügyvédekkel rendelkeznek, ezeket az értékes fegyve-
reket a versenyek mindenki számára megnyugtató lebonyo-
lítása és tisztasága érdekében használnák fel. Nekünk 
sportvezetőknek is könnyebb lenne a feladatunk.

Eltökéltek vagyunk abban, hogy a jövőben is a már évekkel 
ezelőtt kijelölt úton haladjunk, a tagjaink részére a galamb 
tartástechnológia, egészségügy, takarmányozás, felkészítési 
és versenyzési módszerek témakörében szakmai fórumokat, 
továbbképzéseket szervezzünk a tagjaink felkészültségének 
növelése és a közösségünk építése céljából.

Ebben a nehéz gazdasági helyzetben a spottársainknak 
is meg kell tanulni racionálisan gazdálkodni a tartandó 
galamb létszámmal, hogy a versenyek kezdetére a sok feles-
leges galamb ne eméssze fel a versenyzés költségeit, 
hiszen a versenyeken való megmérettetés a sportunk sava-
borsa. A 13-as Tagszövetség vezetése a 2012. évi verseny-
zési költségeket a brutális gázolajár emelkedésének arányá-
val nem kívánja emelni, csak szerényen az országosan 
megadott infláció mértékével.

Az elkövetkezendő évre kívánok mindenkinek jó galamb-
felkészítést a téli időszakban a versenyekre, a 2012. évben 
jó versenyzést és ehhez erőt és egészséget. 

Sporttársi üdvözlettel:
Vincz István
Tgsz. elnök

Tagszöv: Ált: III. Középtáv: II.

Csóri Csaba
Adony, Vetus Salina u.11. 

Tel: 0630/600-6710

Köszöntök minden sporttársamat!
Adonyban élek feleségemmel Ildikóval, és két gyerme-

kemmel. Bence fiam 12, Lilla lányom 3 éves. Az ország egyik 

Székesfehérvár és környéke 13. sz. Tagszövetség 2011. évi versenylistái
legnagyobb tagszövetségében versenyzem immár kilenc 
éve. Elmondhatom, hogy az ország egyik legjobban szerve-
zett tagszövetsége a miénk, vonatkozik ez a versenyzési 
feltételekre és egyéb működési körülményekre egyaránt. Az 
idei évben rendkívül jól sikerültek a középtávú versenyek, 
különösen nagy melegben és ellenszélben teljesítettek 
galambjaim jól. 

A versenyidőszakban sem tudok a galambjaimmal napi 
másfél óránál többet foglalkozni, ezért olyan praktikákat 
vetettem be, ami lehetővé teszi, hogy hetente csak egyszer 
kelljen takarítani (rácspadlós fészek, borsószalma). A takar-
mányt magam keverem a cégünk által termelt magokból, 
mert nem bízom meg egy cég keverékében sem. 

Galambjaim több helyről származnak, az utóbbi időben 
több dúcból szereztem be Gaby Vandenabeele galambokat, 
melyek most bontogatják szárnyaikat, kiváló eredménnyel. 
Sok jó tanácsot és galambot kaptam versenyzőtársamtól 
Tóth Imrétől Balatonkeneséről, akit a mai magyar 
postagalambászat legnagyobbjának tartok, mind szakmai és 
sporttársi oldalról egyaránt. A gyógyszeres kezeléseket az 
utóbbi időben már minimálisra csökkentettem, viszont sok 
kiegészítőt használok (Jovati és Röhnfried), amelyek többnyi-
re valamilyen gyógynövény alapú termékek. Ha gyógyszerre 
van szükség, akkor a Giantel termékeket használom. 

Végezetül azt kívánom minden kedves sportbarátomnak, 
hogy a postagalambsport legyen mindenki számára hobby, 
közösséget építő szórakozás, nem pedig egy olyan ellensé-
geskedést szító és bírósági pereket gyártó tevékenység, 
amelytől egy idő után mindenki elfordul.

Jó versenyzést kívánok a jövő évre is minden sportbará-
tomnak!

Általános bajnokság 2. helyezés
Tagszövetség hosszútávú bajnoka

Somogyi Imre és Roland

Tisztelettel köszöntjük az Évkönyv olvasóit!

Somogyi Imre vagyok, a fiammal galambászok 
Dunaújváros szélén egy hobbikertben. Galambjaink az idei 
évben ragyogó eredményekkel örvendeztettek minket.

Az ország egyik legnagyobb tagszövetségében 90-100 
km-es dúctáv különbség mellett sikerült hosszú távú bajnok-
ságot megnyerni és szinte minden távon dobogóra kerülni. 
Nagyon sokat köszönhetünk Tóth Imre barátunknak, a sok 
jó galambért és a tanácsokért. Ezt az eredményt neki is 
köszönhetjük. Ezen kívül szeretném megköszönni a 13-as 
tagszövetség vezetőségének a korrekt versenyzési feltétele-
ket, és a D-06 egyesület tagságának a munkáját.

A galambokat továbbra is özvegységi módszerrel röptet-
jük. A felkészítésük Giatel és Röhnfried termékekkel történik. 
A takarmányt általában magunk keverjük. A legjobb galam-
bász barátunk Csóri Csaba segítségével.
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A rövid és középtávú versenyeken minden galamb utazik 
az egészségi állapotuktól és időjárástól függően. Hosszútávon 
a legjobb állapotban lévő galambok repülnek. A galambok 
szelektálása egészség és teljesítmény alapján történik.

A jövőben ezt az eredményt szeretnénk tartani, de tudjuk 
ehhez nagyon sok munka és kitartás kell.

Eredményeink 2011-ben:
Hosszú távú bajnok Általános táv 2. helyezet
Középtáv 3. helyezet Rövidtáv 5. helyezet
Fiatalok 4. helyezet

Végezetül:
Eredményekben gazdag újévet kívánunk!

Soma-Dúc D-06
Somogyi Imre és Somogyi Roland

Észak Versenykerület
Rövidtáv I.; Középtáv III.; Általános bajnokság I.

Politzer Testvérek

Örülünk, hogy újból eredményesek tudtunk lenni és 
bemutatkozhatunk az évkönyvben.

Előző évhez viszonyítva alapvetően sok minden nem 
változott, hisz az idén is a lehető legkevesebb gyógyszer 
alkalmazását tűztük ki célul.

Szorosan követtük Tóth Imre balatonkenesei barátom 
tanácsait és nem is csalódtunk. Galambjaink vérvonala nem 
változott, továbbra is van Loon, Boschua és Van Looj vérvo-
nalú galambok szállják a legtöbb díjat. Totál özvegységgel 
versenyzünk most épített dúcból 12-12 hím és tojó alkotta 
csapattal, a díjaink és championjaink 80%-a innen került ki. 
Fiatalok versenyén ugyanezek a törzsek maradtak meg.

Takarmányból igyekezünk a legjobb minőséget szerezni 
és ezt megtaláltuk Kisbéren és Adonyban. Szintén örömteli 
számomra, hogy 2010-2011-es versenyidényben is békes-
ség - sporttársiasság volt a tagszövetségben, örömöt oko-
zott minden találkozás és nem veszekedést, mint eddig!

Végezetül kívánunk minden sporttársnak nagyon jó 
egészséget és nagyon sok örömet a galambászatban és az 
életben is.

Tisztelettel:
Politzer Miklós és Politzer József

Déli versenykerület 
rövidtávú bajnokság 
2. helyezettje

Viniczai Attila

Üdvözlöm a Sporttársakat! 

Viniczai Attila vagyok, 60 éves. 1968 óta vagyok tagja a 
D-01 Egyesületnek. Versenyezni a következő évben kezdtem 
és az első versenyemen egyéni és csapat első helyet értem 

el. A 8543-67-9 galambom 1973-ban a Düsseldorfi Olimpián 
csapattag volt. 

1973-tól 1980-ig kevés idő jutott a galambokra (család-
alapítás, építkezés), de ez idő alatt is 6150-75-1505 KH 
három egymás utáni éven volt bajnok. 1981-től Hartmann 
Istvántól vásárolt galambokkal kereszteztem. Ezek közül 
több jó galamb is kelt, pl. 6000-83-3411 KH, 1989-ben 
Katowicei Olimpián csapattag volt, a 6150-81-6536 KH 56 
helyezést, 26410 díjkilométert repült és 1990-ben a 
Spartakiádon volt csapattag.

A Paramyxo szinte teljes állományomat elvitte. A megma-
radtakat Szabó Ferenc sportbarátomtól kapott Janssen-vérű 
galambokkal kereszteztem. Ezekből a 6150-88-8825 KK hím 
a hollandiai Olimpián a hosszútávú csapat tagja volt.

A jelenlegi állományom kialakítása 2003-ban kezdődött 
Szabó Ferenc, Csóri Antal és Kocsis József galambjai és a 
Nálam jól teljesítő galambok keresztezésével. 2004-től nyolc 
év alatt a fiatalok versenyein, egyesületi szinten hatszor első, 
egyszer 2. helyezést értem el. A főversenyekre természetes 
módszerrel küldtem galambjaimat 2009-ig, akik több egyéni 
díjat repültek. Ez idő alatt négy alkalommal is betörtek, és 
sok madaramat elvitték. Porallergiám lett ezért kevés időt 
tölthetek a dúcban, akkor is csak maszkban.

A 2010-es évben versenyzési módszert váltottam, 37 db 
hím galambot röptettem pár nélkül. Az első pár fiatalnál 10 
napos korban a tojókat leválasztottam és csak a hímek 
neveltek, és így indult a versenyszezon. Pakolás előtt nem 
találkoztak párjukkal, de gyakran még érkezéskor sem. Az 
eredmény még engem is meglepett, hisz egyéni díjak mel-
lett az összes rövidtávú úton csapat első lettem.

Takarmányozás a téli időszak kivételével a saját magam 
által kevert 6-8 féle magból áll. Kényszerreptetést, hétközi 
tréninget nem alkalmazok. A Paramyxo fertőzés óta minden 
évben oltom galambjaimat Paratífusz és Paramyxo ellen téli 
időszakban, a fiatalokat pedig júniusban. Állománykezelést 
csak Trichomonas ellen végzek szezonban 2-3 hetente. 
Betegség esetén egyedi kezelést végzek egy alkalommal. 
Következő megbetegedésnél selejtezés. 

Jelenleg 70 db galambom van, de állománycsökkentést 
szeretnék végrehajtani.

Jó lenne jövőre is eredményesen versenyezni, de ez a 
Sporttársaimon is múlik, hogy mennyit engednek. 

Végezetül minden Sporttársamnak eredményes verseny-
zést és jó egészséget kívánok az elkövetkezendő évekre.

Északi Versenykerület Fiatalok bajnoka
Burucs József

8400 Ajka, Nefelejcs u. 65
Tel:+36-20-806-7054

Tisztelettel köszöntöm az Évkönyv olvasóit.

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is sikerült megnyernem 
a fiatalok bajnokságát a 13-as Tsz. Északi versenykerületé-
ben. Az öt útból négyszer sikerült a kerület legjobb csapatát 
stoppolnom, egyszer pedig ötödik lett a csapatom.

Ennek a jó eredménynek a tükrében is azt kell, hogy mond-
jam, hogy nehéz volt ez az öt verseny. A versenyeken 10 fiatalom 
veszett el. A galambok egészségi állapota végig tökéletes volt.

A coli eddig minden évben elkerülte az állományomat és 
ezt a már tavaly is leírt tartástechnológiámnak köszönhetem.

Igen jó teljesítményt nyújtanak a Nyitráról Danis Mártontól, 
a nagymegyeri Görözdös Lajostól a budapesti Szabó 
Ferenctől és Csordás Károlytól kapott galambok gyerekei az 
enyémekkel keresztezve.

Ezúton szeretném megköszönni az önzetlen segítségüket!
A „véridegen” galambok is jól repültek. A pápai Molnár 

Sándortól csere útján kapott vagy a Wittner József móri ill. 
Sass László jánosházi sporttárstól származó tombolagalam-
bok is megoldották a feladatot.
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Mindez azt bizonyítja, hogy a jó!! és egészséges!!! galam-
bok képesek megbirkózni a nehézségekkel is.

Kívánok minden sporttársamnak további jó egészséget 
és jó versenyzést 2012-re!

Sporttársi üdvözlettel:
Burucs József

Déli versenykerület Fiatalok bajnoka

Csorbai Sándor és Kornél

Csorbai Sándor vagyok, fiammal, Kornéllal közösen verseny-
zünk. A dúcok gondozását inkább Kornél végzi, az én időhiá-
nyom végett. Bemutatkozásunk már az előző években megtör-
tént, akkor a Dél-Duna tagszövetségben elért eredmények 
alapján, Hosszútávú csapatbajnokságokat sikerült nyernünk. 
Mint lehetőségként a Dél-Duna tagszövetségből átigazoltunk a 
Székesfehérvár és környéke tagszövetségbe. 2010-2011-es 
évben az új tagszövetségi versenyeken vettünk részt. 2011-ben 
Általános távú 14-ik, Hosszútávú 8-ik, Fiatalok csapatbajnoksá-
gában röpcsoport első, Versenykerület harmadikak lettünk.

Számunkra öröm az, hogy a tagszövetség leghosszabb 
dúctávja vagyunk. Galambjaink eredete a csongrádi Tóth 
Istvánon keresztül Kotymán galambokra épül, melyek beke-
resztezve néhai Dr Elefánti György, Dr Kassai Péter és 
Csontos Gyulán keresztül, Tóth Imre galambok alkotják állo-
mányunkat. Egyesületünk közösségi élete nagyon családi-
as, ami betudható elnökünk, Székely István összetartó 
törekvésének. Az elkövetkező években minden sporttár-
sunknak eredményes versenyzést kívánunk.

Déli versenykerület fiatalok
általános távú csapatbajnok

Piros László

Piros László vagyok a Siófoki K-07 egyesület tagja. 
Postagalambokkal a Kaposvári Anker Alapítványnál ismerked-
tem meg. 2000-ben költöztem Magyarkeszibe és azóta innen 
versenyzek. 2006-tól munkahelyi elfoglaltságom miatt csak a 
fiatalok versenyén veszek részt. Az idei eredményeimet dön-
tően a „kedvező széljárás” befolyásolta. Kedvenc galambjaim 
akik élrepülők, champion és a következő évben a tenyésztés-
ben is champion. Köszönök mindent Tímár Laci

Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság 8-1 út alapján
1. Tóth Imre 1.cs. Y16 35 h. 645,11 p
2. Soma Dúc 2.cs. D06 31 h. 564,74 p
3. Csóri Csaba 1.cs. D07 34 h. 552,77 p
4. Kósa Győző 1.cs. D01 32 h. 521,46 p
5. Gintner János 1.cs. D03 32 h. 515,82 p
6. Politzer Testvérek 3.cs. Y14 31 h. 513,85 p
7. Kukkel József 1.cs. D16 31 h. 512,33 p
8. Dénes Ferenc 1.cs. D01 30 h. 502,79 p
9. Héninger Tibor 1.cs. C17 32 h. 501,84 p

10. Steinman István 1.cs. D07 29 h. 500,35 p
11. Szántó József és Ferenc 1.cs. D03 31 h. 489,36 p
12. Viniczai Attila 1.cs. D01 29 h. 457,47 p
13. Elekes József 1.cs. C18 28 h. 455,39 p
14. Csorbai Kornél 1.cs. D06 27 h. 453,81 p
15. Varga Imre 1.cs. C17 29 h. 450,54 p

Északi versenykerület Általános távú csapatbajnokság 8-1 út után
1. Politzer Testvérek 3.cs. Y14 32 h. 516,02 p
2. Szántó József és Ferenc 1.cs. D03 31 h. 499,22 p
3. Gintner János 1.cs. D03 31 h. 497,06 p
4. Molnár Sándor 1.cs. Y14 33 h. 495,67 p
5. Héninger Tibor 1.cs. C17 31 h. 489,72 p
6. Varga Imre 1.cs. C17 29 h. 454,99 p
7. Elekes József 1.cs. C18 29 h. 451,31 p
8. Burucs József 1.cs. Y04 26 h. 447,91 p
9. Kaposvári Tibor 1.cs. D03 29 h. 440,01 p

10. Balassa Zoltán 1.cs. Y14 28 h. 434,57 p
11. Gulyás János 2.cs. Y14 27 h. 413,12 p
12. Zelovics Péter 1.cs. D03 25 h. 386,04 p
13. Pólik Gyula 1.cs. D03 23 h. 372,86 p
14. Kottyán Károly 1.cs. C17 25 h. 358,23 p
15. Maródy László 2.cs. Y14 25 h. 356,84 p

Déli versenykerület Általános távú csapatbajnokság 12-1 út után
1. Tóth Imre 1.cs. Y16 53 h. 923,04 p
2. Soma Dúc 1.cs. D06 54 h. 837,92 p
3. Csóri Csaba 1.cs. D07 54 h. 820,39 p
4. Steinman István 1.cs. D07 49 h. 758,16 p
5. Viniczai Attila 1.cs. D01 49 h. 732,21 p
6. Kósa Győző 1.cs. D01 47 h. 731,64 p
7. Kukkel József 1.cs. D16 51 h. 727,85 p
8. Dénes Ferenc 1.cs. D01 46 h. 697,18 p
9. Nánási István 1.cs. D01 45 h. 673,41 p

10. Csorbai Kornél 1.cs. D06 45 h. 644,61 p
11. Kovács Mihály 1.cs. D07 45 h. 635,73 p
12. Molnár Tamás 1.cs. D16 44 h. 629,98 p
13. Schindler Endre ifj. 2.cs. D01 43 h. 626,61 p
14. Simon Ferenc 1.cs. D06 44 h. 624,50 p
15. Hohl József 1.cs. D17 45 h. 615,70 p

Északi versenykerületi Rövidtávú csapatbajnokság 4-1 út alapján
1. Politzer Testvérek 1.cs. Y14 15 h. 218,21 p
2. Gulyás János 1.cs. Y14 15 h. 213,30 p
3. Maródy László 2.cs. Y14 15 h. 213,04 p
4. Molnár Sándor 1.cs. Y14 15 h. 210,44 p
5. Burucs József 1.cs. Y04 15 h. 195,00 p
6. Szántó József és Ferenc 1.cs. D03 15 h. 185,85 p
7. Zelovics Péter 1.cs. D03 15 h. 183,46 p
8. Polgár Károly 1.cs. Y14 15 h. 179,88 p
9. Gintner János 1.cs. D03 15 h. 179,37 p

10. Nagy Miklós 1.cs. Y04 15 h. 178,63 p
11. Kaposvári Tibor 1.cs. D03 15 h. 174,53 p
12. Malasits Gyula 1.cs. C18 14 h. 160,90 p
13. Böröczky Gyula 1.cs. Y14 15 h. 156,15 p
14. Wittner József 1.cs. D03 15 h. 155,05 p
15. Szabó Ferenc 1.cs. Y14 13 h. 154,84 p

Déli versenykerületi Rövidtávú csapatbajnokság 4-1 út alapján
1. Tóth Imre 1.cs. Y16 15 h. 222,96 p
2. Viniczai Attila 1.cs. D01 15 h. 212,47 p
3. Steinman István 1.cs. D07 15 h. 208,89 p
4. Csóri Csaba 1.cs. D07 15 h. 200,99 p
5. Soma Dúc 1.cs. D06 15 h. 197,06 p
6. Nánási István 1.cs. D01 15 h. 192,24 p
7. Téli János 1.cs. Y16 15 h. 172,01 p
8. Vincz István 1.cs. D01 14 h. 168,46 p
9. Gyuricza György 1.cs. D07 15 h. 166,61 p

10. Simon Ferenc 1.cs. D06 14 h. 165,73 p
11. Schindler Endre ifj. 2.cs. D01 14 h. 165,28 p
12. Raffer Roland 1.cs. D16 13 h. 164,66 p
13. Kósa Gyõzõ 2.cs. D01 12 h. 164,35 p
14. Dénes Ferenc 1.cs. D01 14 h. 163,78 p
15. Gondán Sándor 1.cs. Y16 13 h. 163,39 p

Tagszövetségi Középtávú csapatbajnokság 4-1 út
1. Tóth Imre 1.cs. Y16 15 h. 254,71 p
2. Csóri Csaba 1.cs. D07 15 h. 241,85 p
3. Soma Dúc 1.cs. D06 15 h. 234,52 p
4. Elekes József 1.cs. C18 15 h. 230,37 p
5. Szántó József és Ferenc 3.cs. D03 15 h. 226,64 p
6. Gintner János 1.cs. D03 15 h. 219,07 p
7. Weiger János 1.cs. D03 15 h. 218,79 p


